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الرقم املرجعي (لال�ستخدام املكتبي فقط)

قائمة حمتويات طلب احلجز
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(�أ) املأ طلب احلجز هذا ب�أحرف كبرية وحرب �أ�سود .ويجب �أن تكون كافة التفا�صيل مكتوبة ب�صورة وا�ضحة.
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�أ�سئلة ما قبل الفح�ص
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الق�سم الثالث:
املعلومات وتفا�صيل ح�ص�ص امللكية

......................................................................................................................................

�أ  -املعلومات

(�أ) لأغرا�ض طلب احلجز هذا:
.1

“التطوير” يق�صد به المنتجع الذى ي�ضم فندق ًا فخم ًا يت�ألف من مائة واربعة وثالثون ( )134غرفة بالإ�ضافة الى الأماكن العامة الملحقة به،
والذى تم ت�شييده داخل المنتجع على نحو ما ورد بيانه ب�شكل �أكثر تف�صيال فى اتفاقية البيع وال�شراء؛

.2

“مبالغ الر�صيد” تعني املبالغ املحددة يف اجلزء  3من اجلدول “�أ”؛

.3

“ح�ساب ال�ضمان” يعني �أي ح�ساب �ضمان مت فتحه لدى وكيل �ضمان فيما يتعلق مب�شروع التطوير؛

.4

“وكيل ال�ضمان” يعنى البنك الوطنى املتحد ل�سانت كيت�س-نيفي�س-اجنيوال؛

.5

“حزمة املعلومات” تعني حزمة املعلومات التي قدمتها �شركة رينج ديفيلومبنت�س املحدودة �إىل مقدم الطلب والتي حتتوي ،لأغرا�ض
توفري املعلومات ملقدم الطلب فقط ،على تفا�صيل م�شروع التطوير والتفا�صيل البارزة الأخرى فيما يتعلق بح�ص�ص امللكية؛

.6

“املدفوعات الأولية” حتمل املعنى الوارد ذكره لها يف الفقرة  2من الق�سم اخلام�س يف طلب احلجز هذا؛

.7

“ح�ص�ص امللكية” تعني �أي ح�صة ملكية غري ُمق�سمة يف م�شروع التطوير ،والتي ت�ساوي ح�صة بن�سبة  ٨٠٠/1يف م�شروع التطوير والتي 		
�سوف يتم عر�ضها ملقدم الطلب �ضمن ال�شروط والبنود الواردة يف اتفاقية البيع وال�شراء؛

.8

“�سعر ال�شراء” يعني �سعر �شراء �أي ح�صة ملكية على نحو ما ورد بيانه يف اجلزء  1من اجلدول "�أ”؛

.9

“منتجع” يعني جممع �ضيافة فخم �سوف يتم بنا�ؤه من قبل �شركة رينج ديفيلومبنت�س املحدودة على مراحل يف منتجع ميناء كري�ستوف يف
احتاد �سانت كري�ستوفر و نيفي�س والذي تقع م�شروع التطوير به؛ و

.10

“اتفاقية البيع وال�شراء” تعني االتفاقية التي �سيتم حتريرها بني مقدم الطلب و�شركة رينج ديفيلومبنت�س املحدودة فيما يتعلق ببيع
ح�ص�ص امللكية و�شرائها.

		

(ب) تقوم �شركة رينج ديفيلومبنت�س املحدودة بتطوير م�شروع التطوير .وقد مت تقدمي حزمة املعلومات �إىل مقدم الطلب.
(ج) يرغب مقدم الطلب يف ت�أمني حجز ح�صة ملكية يف م�شروع التطوير ووف ًقا لذلك يرغب يف �سداد �أحد دفعات املقدم �إىل �شركة رينج ديفيلومبنت�س املحدودة
و�سداد املدفوعات الأخرى التي ورد بيانها يف هذه االتفاقية فيما يتعلق بهذا احلجز.
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الق�سم الرابع
املدفوعات
......................................................................................................................................

يتعني حتديد مبالغ اال�ستثمار م�ستحقة الدفع من قبل مقدم الطلب فيما يتعلق بح�صة امللكية والطلبات االقت�صادية ذات ال�صلة للح�صول على اجلن�سية
(والتي ُي�شار �إليها جمتمع ًة بـ "�إجمايل مبلغ اال�ستثمار") يف اجلزء  1من اجلدول "�أ" بطلب احلجز هذا .الرجاء مالحظة �أن �إجمايل مبلغ اال�ستثمار
املحدد يف طلب احلجز هذا ال ي�شمل �أتعاب حماميو مقدم الطلب وموفرو اخلدمة الآخرين اخلا�صني مبقدم الطلب فيما يتعلق بطلب احل�صول على
اجلن�سية اخلا�ص مبقدم الطلب.

املدفوعات الأولية:

طريقة دفع املقدم ور�سوم التحريات والتق�صى:
�شيك بـ ح�ساب ال�ضمان

حوالة م�صرفية �إىل ح�ساب ال�ضمان

البنك St. Kitts-Nevis-Anguilla National Bank Ltd:

امل�ستفيدNBTC and RDL Escrow Account :

رقم احل�ساب10142959 :

رقم ال�سويفتKNANKNSK :

عنوان البنك P.O. Box 343, Central Street, Basseterre, St. Kitts, West Indies :

العملة  :الدوالر الأمريكى
البنك املرا�سلRoyal Bank of Canada :
عنوان البنك املرا�سلFront Street West., 3rd Floor, Toronto, Ontario MSV 3A4, Canada 315 :
رقم �سويفت البنك ااملرا�سل ROYCCAT2 :

طريقة دفع الر�سوم القانونية:
يتعني على مقدم الطلب �أن يقوم برتتيبات م�ستقلة لدفع الأتعاب مع حماميه املحددين ومع موفري اخلدمات الآخرين امل�س�ؤولني عن معاجلة طلب احل�صول على
اجلن�سية االقت�صادية اخلا�ص مبقدم الطلب.

مبالغ الر�صيد

الرجاء حتديد طريقة دفع مبلغ ر�صيد �سعر ال�شراء:
�شيك بـح�ساب ال�ضمان

حوالة م�صرفية �إىل ح�ساب ال�ضمان

البنك St. Kitts-Nevis-Anguilla National Bank Ltd:

امل�ستفيدNBTC and RDL Escrow Account :

رقم احل�ساب10142959 :

رقم ال�سويفتKNANKNSK :

عنوان البنك P.O. Box 343, Central Street, Basseterre, St. Kitts, West Indies :

العملة  :الدوالر الأمريكى
البنك املرا�سلRoyal Bank of Canada :
عنوان البنك املرا�سلFront Street West., 3rd Floor, Toronto, Ontario MSV 3A4, Canada 315 :
رقم �سويفت البنك ااملرا�سل ROYCCAT2 :
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طريقة دفع الر�سوم وال�ضرائب احلكومية املعمول بها:
يجب حتويل الر�سوم وال�ضرائب احلكومية امل�ستحقة فيما يتعلق بطلب احل�صول على اجلن�سية اخلا�ص مبقدم الطلب �إىل املحامني و�/أو موفري اخلدمات الذي
عينهم مقدم الطلب للقيام بذلك ب�صورة م�ستقلة والذي يتحملون م�س�ؤولية معاجلة طلب احل�صول على اجلن�سية اخلا�ص مبقدم الطلب .وال تتحمل �شركة رينج
ديفيلومبنت�س املحدودة م�س�ؤولية �ضمان الإنفاق �أو اال�ستخدام املنا�سب لهذه الأموال للأغرا�ض املحددة لها من قبل حماميو مقدم الطلب و�/أو موفرو اخلدمة
الذين ا�ستعملهم مقدم الطلب.

الق�سم اخلام�س
�شروط و�أحكام طلب احلجز

......................................................................................................................................
تنطبق ال�شروط والأحكام الوارد ذكرها يف الأق�سام من الأول وحتى اخلام�س (مبا يف ذلك اجلدول "�أ" واجلدول "ب") من طلب احلجز هذا (والتي ُي�شار �إليها
جمتمع ًة يف هذه الوثيقة بـ "طلب احلجز") على حجز مقدم الطلب لأي ح�صة ملكية:
 .1يدخل طلب احلجز هذا حيز التنفيذ الكامل وال�سريان التام يف تاريخ توقيعه من قبل مقدم الطلب و�شركة رينج ديفيلومبنت�س املحدودة (والذي ُي�شار �إليها
فيما بعد بـ "تاريخ ال�سريان").
 .2يف غ�ضون ثمانية و�أربعون (� )48ساعة من تاريخ ال�سريان ،يتعني على مقدم الطلب �أن يدفع املقدم واملدفوعات الأخرى الواردة يف اجلزء  2من اجلدول
"�أ" (والتى ت�سمى جمتمعه بـ "املدفوعات الأولية") .ويقر مقدم الطلب ويوافق على �أن املقدم يتعني �إيداعه لدى وكيل ال�ضمان حتى �صدور موافقة �أو
رف�ض �أوليني من قبل وحدة منح اجلن�سية من خالل اال�ستثمار التابعة الحتاد �سانت كري�ستوفر و نيفي�س ،على الطلب االقت�صادي للح�صول على اجلن�سية
اخلا�ص مبقدم الطلب .كما ُيقر مقدم الطلب ب�أن املدفوعات الأولية الأخرى من املقرر تطبيقها على الأغرا�ض ذات ال�صلة على نحو ما ورد بيانه يف اجلزء
 2من اجلدول "�أ" .و ُيقر مقدم الطلب كذلك ب�أن �أي مدفوعات �أولية يتم دفعها �إىل وكيل ال�ضمان �أو �إىل �شركة رينج ديفيلومبنت�س املحدودة تكون غري
قابلة لال�سرتداد من قبل وكيل ال�ضمان �أو �شركة رينج ديفيلومبنت�س املحدودة ،با�ستثناء ما يكون يف احلاالت التي ورد بيانها �صراح ًة يف طلب احلجز هذا.
ويقر مقدم الطلب ب�أن وكيل ال�ضمان ال يتحمل هو �أو �شركة رينج ديفيلومبنت�س املحدودة م�س�ؤولية �ضمان الإنفاق �أو اال�ستخدام املنا�سب لهذه الأموال التي
مت دفعها من قبل مقدم الطلب �إىل حماميو مقدم الطلب و�/أو موفرو اخلدمة الذين ا�ستعملهم مقدم الطلب.
	.3ال يتم حجز �أي ح�صة ملكية ل�صالح مقدم الطلب �إال بعد �أن ي�ستلم وكيل ال�ضمان املدفوعات الأولية مببالغ خال�صة.
�	.4إذا مل يتم ت�سلم املدفوعات الأولية كامل ًة من قبل وكيل ال�ضمان يف غ�ضون الفرتة املحددة يف الفقرة � 2أعاله ،ف�إن �شركة رينج ديفيلومبنت�س املحدودة تُخول
احلق وفق ما تختاره يف �إنهاء طلب احلجز هذا وفور �سريان هذا الإنهاء ،لن يقع على عاتق �شركة رينج ديفيلومبنت�س املحدودة �أو مقدم الطلب �أي التزامات
إخالل �أو غري ذلك .
�أو م�س�ؤوليات �أ ًيا كانت جتاه بع�ضهم البع�ض مبوجب عقدٍ �أو مبوجب � ٍ
�	.5إذا مت دفع �أي مبالغ مبوجب طلب احلجز هذا بوا�سطة �شيك ،ف�إنه يتعني �سداد هذه املبالغ با�ستخدام حوالة م�صرفية يجب �سحبها بالدوالر الأمريكي.
�سبب �أ ًيا كان.
ويتعني فر�ض ر�سوم �إدارية قدرها مائة دوالر �أمريكي ( 100دوالر �أمريكي) عن �أي �شيك (�شيكات) مل يتم �صرفة عند تقدميه لأي ٍ
 .6يتعني �سداد كافة املدفوعات امل�ستحقة مبوجب طلب احلجز هذا و�/أو مبوجب اتفاقية البيع وال�شراء بالعمالت التي ورد ذكرها يف طلب احلجز هذا ودون
�سبب
�أي خ�صم �أو مقا�صة �أو دعوى م�ضادة �أ ًيا كانت .ويف حال ُطلب من مقدم الطلب �أن يقتطع �أي مبلغ من �أي مدفوعات مقابل �أي �ضريبة �أو ر�سم �أو لأي ٍ
�آخر ،ف�إن على مقدم الطلب �أن يقوم بتجميع املبالغ م�ستحقة الدفع مثل تلك املبالغ ال�صافيه التي ح�صلتها �شركة رينج ديفيلومبنت�س املحدودة تكون على
نحو ما ورد بيانه يف اجلزء ذي ال�صلة من اجلدول "�أ" .ويتعني على مقدم الطلب كذلك �أن يتحمل كافة ر�سوم التحويل فيما يتعلق ب�أي وكافة املدفوعات
مثل تلك املبالغ املطلوبة التي يتم حت�صيلها بالعملة املن�صو�ص عليها يف طلب احلجز هذا �صافية دون ر�سوم التحويل.

�صفحة 6
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 .7يتعني ذكر ال�شروط والبنود املتعلقة بح�ص�ص امللكية يف اتفاقية البيع وال�شراء .ويجب على �شركة رينج ديفيلومبنت�س املحدودة �أن تقدم اتفاقية البيع
وال�شراء �إىل مقدم الطلب يف غ�ضون � 24ساعه من تاريخ ال�سريان،ويتوجب على مقدم الطلب فى غ�ضون �سبعة (� )7أيام من تاريخ ت�سلم اتفاقية البيع
وال�شراء ان يقوم بتوقيع اتفاقية البيع وال�شراء الأ�صلية و�إرجاعها �إىل �شركة رينج ديفيلومبنت�س املحدودة .ويقر مقدم الطلب ب�أن اتفاقية البيع وال�شراء
قائمة على منوذج قيا�سي ينطبق على جميع مقدمي الطلبات فيما يتعلق بح�ص�ص امللكية يف م�شروع التطوير و�أنه وف ًقا لذلك لن تقبل �شركة رينج
ديفيلومبنت�س املحدودة �أي انحرافات �أو تعديالت عن النموذج القيا�سي �أو �إدخال تعديالت عليه.
 .8يقر مقدم الطلب ب�أن طلب مقدم الطلب باحل�صول على اجلن�سية االقت�صادية ال ميكن �إقراره حتى يتم ت�سليم الن�سخة الأ�صلية من اتفاقية البيع وال�شراء
�إىل �شركة رينج ديفيلومبنت�س املحدودة .كما يقر مقدم الطلب ب�أن �أي ت�أخري يف ت�سليم الن�سخة الأ�صلية من اتفاقية البيع وال�شراء �سوف ي�ؤدي �إىل حدوث
ت�أخري يف معاجلة طلب احل�صول على اجلن�سية اخلا�ص مبقدم الطلب و�أن �شركة رينج ديفيلومبنت�س املحدودة ال تتحمل �أي م�س�ؤولية عن �أي خ�سارة �أو �ضرر
يتكبدهما مقدم الطلب واللذان ين�شئان عن هذا الت�أخري.
 .9عند حترير اتفاقية البيع وال�شراء من قبل مقدم الطلب و�شركة رينج ديفيلومبنت�س املحدودة ،يجب �أن حتل اتفاقية البيع وال�شراء حمل طلب احلجز هذا
من جميع النواحي.
 .10يقر مقدم الطلب التعهدات وال�ضمانات التالية:
� .1-10أن كل املعلومات التي قدمها مقدم الطلب مبوجب طلب احلجز هذا (مبا يف ذلك الوثائق التي يتيعن تقدميها مبوجب اجلدول "ب") هي 		
معلومات كاملة ودقيقة وحقيقية وغري م�ضللة ب�أي �شكل؛
� .2-10إذا لزم اعتماد امل�ستندات التي قدمها مقدم الطلب �أو امل�صادقة عليها �أو توثيقها �أو ترجمتها ،فحينئذٍ يجب �إجراء عمليات االعتماد �أو امل�صادقة
�أو التوثيق �أو الرتجمة ح�سب الأ�صول وعلى نح ٍو منا�سب مبا يتوافق مع ال�شروط الوارد ذكرها يف اجلدول "ب" ومبا يتوافق مع �أي قوانني منطبقة؛
 .3-10يوفر مقدم الطلب على الفور ل�شركة رينج ديفيلومبنت�س املحدودة كافة املعلومات التي قد تطلبها �شركة رينج ديفيلومبنت�س املحدودة من وقت لآخر؛
 .4-10يخطر مقدم الطلب �شركة رينج ديفيلومبنت�س املحدودة خط ًيا وعلى الفور ب�أي تغيريات مادية يف املعلومات التي قدمها مقدم الطلب �إىل �شركة رينج
ديفيلومبنت�س املحدودة مبا يف ذلك ،على �سبيل املثال ال احل�صر ،تفا�صيل االت�صال اخلا�صه مبقدم الطلب؛
 .5-10ال ميثل طلب احلجز هذا �أو حزمة املعلومات �أو اتفاقية البيع وال�شراء ،يف �أي نطاق اخت�صا�ص ق�ضائي يخ�ضع له مقدم الطلب ،تو�صية �أو ً
عر�ضا
ترويج ًيا �أو ً
عر�ضا لبيع� ،أو دعوة ل�شراء �أوراق مالية �أو �أي ا�ستثمارات �أخرى تتعلق مب�شروع التطوير ،كما ال ميثل طلب احلجز هذا �أو حزمة املعلومات �أو
اتفاقية البيع وال�شراء ،يف نطاق �أي اخت�صا�ص ق�ضائي يخ�ضع له مقدم الطلب ،تقدمي م�شورة متعلقة باال�ستثمار �أو اخلدمات اال�ستثمارية �أو م�شورة قانونية
�أو �أي م�شورة تتعلق بال�ضرائب �أو �أي م�شورة �أخرى من �أي نوع.
 .6-10ال ُيحظر �إدخال �أو تنظيم طلب احلجز هذا و�/أو ت�سلم حزم املعلومات �أو اتفاقية البيع وال�شراء من قبل مقدم الطلب يف نطاق االخت�صا�ص الق�ضائي
الذي يخ�ضع له مقدم الطلب؛ و
 .7-10يقوم مقدم الطلب ب�إبرام طلب احلجز هذا بعد �أن ي�ستند فقط على عنايته الواجبة وم�شورته املهنية امل�ستقلة فيما يتعلق باملخاطر القانونية
واالقت�صادية والنتائج التي ترتتب على �إبرام االتفاقيات املقرتحة.
 .11ب�شرط �سداد املدفوعات الأولية وت�سلم �شركة رينج ديفيلومبنت�س املحدودة التفاقية البيع وال�شراء املوقعة وامل�ستندات امللحقة بها وامل�شار �إليها يف اجلدول
"ب" فيما يتعلق مبقدم الطلب (و� ٍأي من امل�ستفيدين املقرتحني ملقدم الطلب) ،يتعني على �شركة رينج ديفيلومبنت�س املحدودة �أن تتعاون مع املحامني و�/أو
موفري اخلدمات يف �سانت كيت�س وتت�صل بهم ،والذين مت تعيينهم و�إ�شراكهم يف الأمر من قبل مقدم الطلب لأجل التعهد مبعاجلة طلبات احل�صول على اجلن�سية
ل�ضمان �أن الطلب الذي تقدم به مقدم الطلب للح�صول على اجلن�سية من �سانت كري�ستوفر و نيفي�س مبوجب برنامج احل�صول على اجلن�سية من خالل اال�ستثمار
قد مت ت�سجيله لدى وحدة منح اجلن�سية من خالل اال�ستثمار .ويقر مقدم الطلب ب�أن �شركة رينج ديفيلومبنت�س ال ميكنها �أن ت�ضمن ،بل ولن ت�ضمن جناح طلب
�صفحة 7
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احل�صول على اجلن�سية ويقر كذلك ب�أن املوافقة على طلبات احل�صول على اجلن�سية تقع ب�صورة كاملة حتت ت�صرف و�سيطرة حكومة احتاد �سانت كري�ستوفر
و نيفي�س .ولن ُيفر�ض على �شركة رينج ديفيلومبنت�س �أي التزام يتعلق ب�ضمان الأداء املنا�سب من قبل املحامني وموفرو اخلدمة اخلا�صني مبقدم الطلب ملا يقع
على عاتقهم من التزامات مهنية جتاه مقدم الطلب .وعلى مقدم الطلب �أن ُيجري ترتيبات م�ستقلة لدفع الأتعاب مع املحامني وموفري اخلدمة اخلا�صني مبقدم
الطلب والذين يتحملون م�س�ؤولية معاجلة طلب اقت�صادي للح�صول على اجلن�سية اخلا�ص مبقدم الطلب.
 .12عند ت�سلم املوافقة الأولية على طلب احل�صول على اجلن�سية االقت�صادية ("موافقة وحدة منح اجلن�سية من خالل اال�ستثمار") من قبل وحدة منح اجلن�سية
من خالل اال�ستثمار التابعة حلكومة احتاد �سانت كري�ستوفر و نيفي�س ،يجب على �شركة رينج ديفيلومبنت�س املحدودة �أن تُخطر مقدم الطلب خط ًيا بهذه
املوافقة (والذي ُي�شار �إليه فيما بعد بـ "�إخطار املوافقة") .وعلى مقدم الطلب �أن يدفع يف غ�ضون �سبعة (� )7أيام من �إخطار املوافقة مبالغ الر�صيد على
نحو ما ورد بيانه يف اجلزء  3من اجلدول "�أ" .ويجب �أن يتعامل فيما بعد مع املقدم ومبالغ الر�صيد مبا يتوافق مع �شروط و�أحكام اتفاقية البيع وال�شراء.
ويقر مقدم الطلب ويوافق على �أنه �إذا مل يتم ت�سلم مبالغ الر�صيد يف غ�ضون الفرتة املحددة يف هذه الفقرة  ،12فحينها قد تنتهي فرتة �صالحية موافقة
وحدة منح اجلن�سية من خالل اال�ستثمار نتيجة الت�أخر يف دفع مبالغ الر�صيد.
� .13إذا مت رف�ض الطلب الذي تقدم به مقدم الطلب للح�صول على اجلن�سية االقت�صادية مبوجب برنامج احل�صول على جن�سية �سانت كيت�س من خالل اال�ستثمار
من قبل ال�سلطات احلكومية الحتاد �سانت كري�ستوفر و نيفي�س ،فحينها يجوز ل�شركة رينج ديفيلومبنت�س املحدودة �أن تنهي اتفاقية البيع وال�شراء مبوجب
�إخطا ٍر خطي تر�سله �إىل مقدم الطلب �أو يجوز ملقدم الطلب �أن ينهي اتفاقية البيع وال�شراء مبوجب �إخطا ٍر خطي ير�سله �إىل �شركة رينج ديفيلومبنت�س
يوما من تاريخ �إنهاء اتفاقية البيع وال�شراء على نحو ما ورد ذكره
املحدودة .ويتعني على �شركة رينج ديفيلومبنت�س املحدودة �أن تقوم خالل �أربعة ع�شر ً
�آن ًفا احلق برد مبلغ يعادل املائة باملائة ( )%١٠٠من املقدم �إىل مقدم الطلب .كما ُيقر مقدم الطلب ب�أنه لن تكون هناك �أموال م�سرتدة م�ستحقة �أو واجبة
الدفع فيما يتعلق باملدفوعات الأولية غري املبلغ امل�ساوي لن�سبة املائة باملائة ( )%١٠٠من املقدم .وعند هذا الإنهاء التفاقية البيع وال�شراء وا�سرتداد املقدم
خم�صوم ًا منه الر�سوم الإدارية على نحو ما ورد بيانه �آن ًفا ،تعترب كافة احلقوق وااللتزامات القائمة بني مقدم الطلب و�شركة رينج ديفيلومبنت�س املحدودة
منتهية وعلى هذا ال يكون ل�شركة رينج ديفيلومبنت�س املحدودة وال وكيل ال�ضمان وال مقدم الطلب �أي التزامات �أو م�س�ؤوليات جتاه بع�ضهم البع�ض مبوجب
إخالل �أو غري ذلك من الأمور.
عقدٍ �أو مبوجب � ٍ
خا�صا مبقدم الطلب .ويكون التفوي�ض �أو نقل امللكية �أو التنازل من قبل مقدم الطلب عن �أي �أو كافة الواجبات �أو احلقوق املفرو�ضة
 .14يكون طلب احلجز طل ًبا ً
على مقدم الطلب �أو املكفولة له مبوجب هذه الوثيقة ،الغ ًيا ما مل يتم احل�صول على موافقة خطية م�سبقة على ذلك من �شركة رينج ديفيلومبنت�س املحدودة.
ُ .15يقر مقدم الطلب ويدرك �أنه ُمطالب بااللتزام ب�أي متطلبات قانونية وتنظيمية معمول بها (مبا يف ذلك املتطلبات اخلا�صة بالت�سجيل من خالل توقيع كافة
امل�ستندات الرئي�سية وتقدمي كافة املعلومات ال�ضرورية) فيما يتعلق بح�ص�ص امللكية .وعلى مقدم الطلب �أن يلتزم بكافة املتطلبات القانونية والتنظيمية
املعمول بها (مبا يف ذلك املتطلبات اخلا�صة بالت�سجيل من خالل توقيع كافة امل�ستندات الرئي�سية وتقدمي كافة املعلومات ال�ضرورية) يف غ�ضون ذلك الإطار
الزمني الذي حتدده �شركة رينج ديفيلومبنت�س املحدودة �إىل مقدم الطلب.
 .16ال يوجد يف طلب احلجز هذا �أو يف حزمة املعلومات ما ميكن اعتباره على �أنه تعهدً ا �أو �ضما ًنا �أقرته �شركة رينج ديفيلومبنت�س املحدودة جتاه مقدم الطلب
فيما يتعلق مب�شروع التطوير �أو ح�ص�ص امللكية.
 .17يجوز حترير طلب احلجز هذا ب�أي عدد من الن�سخ املتطابقة ،ويكون لتلك الن�سخ نف�س الت�أثري كما كان التوقيع املوجود على الن�سخ املتطابقة توقيعا على
ن�سخة فردية من طلب احلجز هذا.
 .18يخ�ضع طلب احلجز هذا ويتم تف�سريه مبا يتوافق مع قوانني احتاد �سانت كري�ستوفر و نيفي�س.
� .19أي نزاعات تن�ش�أ فيما يتعلق بطلب احلجز هذا يجب عر�ضها على جهة االخت�صا�ص الق�ضائي احل�صري ملحاكم احتاد �سانت كري�ستوفر و نيفي�س.
�صفحة 8
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اجلدول "�أ" – اجلزء � :1إجمايل مبلغ اال�ستثمار
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تفا�صيل املدفوعات

نوع الدفع

�إجمايل املبلغ بالدوالر الأمريكي

�سعر �شراء ح�ص�ص امللكية:
(�أ) املقدم

 ٢٢,000دوالر �أمريكي

(ب) ر�صيد �سعر ال�شراء

 ١٩٨,000دوالر �أمريكي

 ٢٢٠,000دوالر �أمريكي

الر�سوم احلكومية امل�ستحقة خليار التملك العقارى:
(�أ) بالن�سبة ملقدم الطلب

 ٣٥,000دوالر �أمريكي

(ب) لزوجة كل متقدم

 2٠,000دوالر �أمريكي

(ج) لكل معال ،بغ�ض النظر عن العمر

 ١0,000دوالر �أمريكي

(د) الر�سوم احلكومية لت�سجيل احل�صة امللكية

 ١1,٠00دوالر �أمريكي

الإجمايل الفرعي

دوالر �أمريكي

الر�سوم القانونية

دوالر �أمريكي

ر�سوم التحريات والتق�صى:
(�أ) بالن�سبة ملقدم الطلب الرئي�سي

 7,500دوالر �أمريكي

دوالر �أمريكي

(ب) بالن�سبة لكل معال تابع ملقدم الطلب

 4,000دوالر �أمريكي

دوالر �أمريكي

دوالر �أمريكي

�إجمايل مبلغ اال�ستثمار
• تختلف الر�سوم القانونية باختالف موقع امل�ستثمر وعدد املعولني
عاما بدفع ر�سوم التحريات والتق�صى
•	ال ُيطالب املعالون الذين تبلغ �أعمارهم �أقل من ً 16
• تطبق تكاليف �إ�ضافية على اال�ستمارات احلكومية الر�سمية واعتماد امل�ستندات

�صفحة 9
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......................................................................................................................................

�إجمايل املبلغ بالدوالر الأمريكي

نوع الدفع
املقدم

 ٢٢,000دوالر �أمريكي

الر�سوم القانونية

دوالر �أمريكي

ر�سوم التحريات والتق�صى

دوالر �أمريكي

املدفوعات الأولية

اجلدول "�أ" – اجلزء  :3مبالغ الر�صيد

......................................................................................................................................

�إجمايل املبلغ بالدوالر الأمريكي

نوع الدفع
ر�صيد مبلغ �سعر �شراء ح�صة امللكية

 ١٩٨,000دوالر �أمريكي

الر�سوم وال�ضرائب احلكومية (وفق ما يكون معمول به)

دوالر �أمريكي

املبالغ املرت�صدة

دوالر �أمريكي

�صفحة 10
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اجلدول "ب"
قائمة مب�ستندات طلب احل�صول على اجلن�سية
......................................................................................................................................
 .1امل�ستندات املطلوبة
لكل مقدم طلب:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

منوذج طلب اجلن�سية �سى – 1البيانات ال�شخ�صية والإي�ضاحات
منوذج طلب اجلن�سية �سى – 2الت�صوير الفوتوغرافى و�شهادة التوقيع
منوذج طلب اجلن�سية �سى – 3ال�شهادة الطبية
�صورة موثقة من جواز (جوازات) ال�سفر
�صورة موثقة من بطاقة الهوية الوطنية� ،إن وجدت
�صورة موثقة من ت�أ�شرية الإقامة� ،إن وجدت
ن�سختني ا�صليتني ( )2او �صور موثقة من �سجل الوالدة الكامل او �شهادة امليالد
الن�سخة اال�صلية لنتيجة اختبار حتليل فريو�س نق�ص املناعة الب�شرية (الإيدز) ،خمتومة وموقعة من معمل طبى �أو دكتور للمتقدمني ذوى الثمانية
(� )8أعوام و �أكرث
�شهادة �أمنية �أ�صلية � /شهادة بحث احلالة اجلنائية (�صاحلة ملدة � 3أ�شهر) وذلك من بلد امليالد وكل البالد التى اقام فيها املتقدم لفرتة جتاوزت
ال�سنة ( )1وذلك للع�شر (� )10سنوات الأخرية
ثمانية (� )8صور �شخ�صية حديثة وملونة جلواز ال�سفر (بحجم  45ملم ×  35ملم ،بخلفية بي�ضاء ،للوجة كامال ،بدون �إبت�سامة ،وتظهر كال الأذنني)
�صورة موثقة من �إثبات تغيري الإ�سم� ،إن وجدت
منوذج طلب جواز ال�سفر

ملقدم الطلب الرئي�سى:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ك�شف ح�ساب بنكى �أ�صلى من بنك معرتف به دوليا ،للأثنى ع�شر (� )12شهر الأخرية ،وخمتوم من البنك
خطاب تو�صية �أ�صلى من بنك� ،صالح ملدة � 6أ�شهر
خطاب تو�صية مهنى �أ�صلى من حمامى �أو حما�سب قانونى �أو كاتب عدل
وثيقة �أ�صلية لإثبات عنوان الإقامة احلاىل (فاتورة كهرباء او ك�شف ح�ساب بنكى او ت�أكيد كتابى ميكن ت�ضمينه فى �أى من خطاب التو�صية البنكى او
خطاب التو�صية املهنى)
خطاب توظيف �أ�صلى� ،إذا كان موظفا
�صورة موثقة من وثائق ت�أ�سي�س ال�شركة� ،شهادات احل�ص�ص الإ�ستثمارية ،الرخ�ص التجارية� ،إذا كان يعمل حل�سابه اخلا�ص
�صورة موثقة من ال�شهادة (ال�شهادات) التعليمية وال�صادرة من اجلامعة� ،إن وجدت
�صورتني ( )2ا�صليتني او ن�سختني موثقتني من وثيقة الزواج� ،إن وجدت
�صورة موثقة من �شهادة الطالق� ،إن وجدت
�شهادة حلف ميني تفيد الدعم املاىل للأبناء املعالني بني �سن الثمانية ع�شر ( )18و�سن ثالثون ( )٣٠و الآباء ذوى �سن اخلام�سة وال�ستون
( )٥٥واكرث
توكيل قانوين خا�ص ي�سمح ملوفر اخلدمة بالقيام بتقدمي املعاملة (املعامالت) و�إ�ستالم جواز (جوازات) ال�سفر

للأبناء املعالني بني �سن الثمانية ع�شر ( )18و �سن ثالثون ()٣٠
•

�إثبات الت�سجيل  /التعليم بدوام كامل
�صفحة 11
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كل الوثائق املطلوبة البد وان تكون باالجنليزية ،واذا كانت الوثائق اال�صلية بلغة غري اللغة االجنليزية ،البد وان ترتجم بوا�سطة مرتجم قانونى حملف او بوا�سطة
�شركة يكون جمال عملها اال�سا�سى هو الرتجمات املهنية
من املمكن طلب �أوراق �إ�ضافية ك�إثبات او تف�سري او دعم للمعلومات املقدمة من خالل مقدم الطلب

�	.2إر�شادات لتقدمي م�ستندات الطلب:
يجب �أن تكون كافة امل�ستندات امل�شمولة يف �أي طلب للح�صول على اجلن�سية باللغة الإجنليزية� ،أو� ،إذا مل تكن اللغة الأ�صلية للم�ستند (امل�ستندات) هي اللغة
الإجنليزية ،فحينها يجب �إرفاق ترجمة معتمدة لها .
"الرتجمة املعتمدة" تعني �أي ترجمة يقوم بها �أحد املرتجمني املحرتفني املعتمدين ر�سم ًيا لدى �إحدى املحاكم� ،أو �إحدى الهيئات احلكومية �أو لدى �إحدى
املنظمات الدولية �أو لدى �أي م�ؤ�س�سة ر�سمية مثيلة� ،أو �إذا متت الرتجمة يف �إحدى البلدان التي ال يتوافر بها مرتجمون معتمدون ر�سم ًيا ،فتعني �أي ترجمة تقوم
ب�إمتامها �شركة يقت�صر عملها الرئي�سي �أو الوحيد على �إمتام الرتجمات االحرتافية (�أي ال تكون ترجمة مقدمة من قبل مرتجم فردي) ويجب �إرفاق الإقرار
التايل معها على خطاب يحمل عنوان هذه ال�شركة.
"ن�ؤكد مبوجب هذه الوثيقة على �أن الرتجمات املرفقة بهذه الوثيقة تراجم �صحيحة ودقيقة �إىل اللغة الإجنليزية من امل�ستندات الأ�صلية ،والتي مت �إرفاق ن�سخ
منها بهذه الوثيقة".
يجب توقيع الإقرار من قبل مدير واحد من مدراء ال�شركة على الأقل ،ويجب اعتماد التوقيع (التوقيعات) من قبل �أحد كتاب العدل ويجب امل�صادقة على اعتماد
كاتب العدل بتذييل مبوجب اتفاقية الهاي املربمة بتاريخ � 5أكتوبر من عام  1961والتي تلغي متطلب الت�صديق على امل�ستندات العامة الأجنبية.
ويف �أي وقت يلزم فيه تقدمي �أي م�ستند كـ “ن�سخة معتمدة” ،فهذا يعني �أن ن�سخة معتمدة من قبل �أحد كتاب العدل لتكون ن�سخة �صحيحة من الن�سخة الأ�صلية.
ويجب امل�صادقة على اعتماد كاتب العدل بتذييل مبوجب اتفاقية الهاي املربمة بتاريخ � 5أكتوبر من عام  1961والتي تلغي متطلب الت�صديق على امل�ستندات
العامة الأجنبية.
ويف الدول التي لي�ست طر ًفا يف اتفاقية الهاي ،يتعني �أو ًال اعتماد امل�ستندات التي يلزم الت�صديق عليها من قبل �أحد كتاب العدل ثم الت�صديق عليها من قبل وزارة
اخلارجية� .أو ميكن امل�صادقة على امل�ستندات بد ًال من ذلك من قبل �إحدى ال�سفارات املعتمدة.

توقيع مقدم الطلب
اال�سم
التاريخ

توقيع امل��خ��ول بالتوقيع عن
�شركة ري��ن��ج ديفيلومبنت�س
املحدودة
اال�سم
التاريخ
�صفحة 12
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